MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(……………../2018)
Amely létrejött egyrészről, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)
Neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószám:
Bankszámlát vezető pénzintézet:
Bankszámlaszám:

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.
Nagy Géza jegyző
15812869-1-05
OTP Bank Tiszaújváros
11734114-15812869-00000000

másrészről, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
Neve:
Béres Adrienn
Székhelye:
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 42. 4/14.
Adószám:
8423820505
Bankszámlát vezető pénzintézet:
CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10700086-66082637-51100005
a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek/Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1.) A szerződés tárgya:
Megbízó megbízza Megbízottat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) foglaltak
érvényesítése érdekében Szakáld Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) belső
ellenőrzési feladatainak ellátásával.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat minden tevékenységére, különösen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
Belső ellenőrzési tevékenysége folyamán a Megbízott objektíven értékeli a tényeket és ennek
alapján független véleményt formál vagy következtetéseket von le az Önkormányzati szervezetre,
műveletre, funkcióra, folyamatra, rendszerre, illetve az ellenőrzés egyéb tárgyára vonatkozóan. A
Megbízott elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer kialakítását,
működését aszerint, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e az
Önkormányzat szervezeti céljainak megvalósulását.

2.) A szerződés tartalma:
A Megbízott az Önkormányzat részére a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának, Nemzetközi
Normáinak (IIA Normáknak) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardoknak
megfelelően kétfajta szolgáltatást nyújt:
 bizonyosságot adó tevékenységet és
 tanácsadó tevékenységet.
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2.1. A bizonyosságot adó tevékenysége körében Megbízott a Bkr. 21. § (2) bekezdése alapján az
alábbi feladatokat látja el:
2.1.1. Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
2.1.2. Elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát;
2.1.3. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az
Önkormányzat működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
2.1.4. Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket.
2.2. A tanácsadó tevékenysége körében Megbízott a Bkr. 21. § (4) bekezdése alapján az alábbi
tevékenységeket látja el:
2.2.1. Támogatja az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjét az egyes megoldási lehetőségek
elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
2.2.2. Tanácsot ad az Önkormányzat munkaszervezetének vezetője részére a pénzügyi, tárgyi,
informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb
gazdálkodásra vonatkozóan;
2.2.3. Szakértői támogatást biztosít az Önkormányzat munkaszervezetének vezetője részére a
kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment
rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
2.2.4. Tanácsot ad az Önkormányzat munkaszervezetének vezetője részére a szervezeti struktúra
racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
2.2.5. Konzultációt és tanácsadást biztosít az Önkormányzat munkaszervezet vezetője részére a
szervezeti stratégia elkészítésében;
2.2.6. Javaslatokat fogalmaz meg az Önkormányzat munkaszervezet vezetőjének az
eredményesség növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
a belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
2.3. Megbízott a szerződés aláírásával vállalja az Önkormányzatnál kialakított belső
kontrollrendszer folyamatos felügyeletét és rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát a Bkr.-ben
meghatározottak szerint.
2.4. A Bkr. 22. §-ában meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatai közül, Megbízott az
alábbiakat látja el:
2.4.1.

Elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet;

2.4.2.

Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket,
melyeket az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjének jóváhagyása után végrehajt
illetve megvalósítását nyomon követi;
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2.4.3.

Megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását;

2.4.4. Tájékoztatja az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjét - a vezető érintettsége esetén a
Megbízó irányító szervének vezetőjét - ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja merül fel; és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;
2.4.5. Megküldi a lezárt ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát az Önkormányzat
munkaszervezetének vezetője számára a Bkr. 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
2.4.6. Összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a
Bkr. 48. §-ban foglaltak szerinti.
2.4.7. Gondoskodik arról, hogy az ellenőrzési tevékenység folyamán érvényesüljenek az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltak;
2.4.8. Gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról;
2.4.9. Tájékoztatja az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjét az éves ellenőrzési terv
megvalósításáról, és az attól való eltérésekről;
2.4.10. Kialakítja és működteti a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást;
2.4.11. Betartja a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően az adatvédelmi és
minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy a
belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.
2.4.12. Személyére nézve az összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul
jelentést tenni az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjének, amelynek
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.

3.) Díjazás:
Felek megállapodnak, hogy Megbízott a 2. pontban leírt tevékenységek elvégzéséért megbízási
díjban részesül.
3.1. A megbízási díj:

10.000 - Ft/hó (azaz: tízezer forint/hó).

3.2. Megbízottat a megbízási díjon felül egyéb költségtérítés nem illeti meg.
4.) A teljesítés helye, időtartama és módja
4.1. A szerződés teljesítésének helye: az Önkormányzat székhelye (3596 Szakáld, Aradi út 4.)
4.2. Felek kijelentik, hogy a belső ellenőrzési feladat teljesítése folyamatos.
4.3. Megbízott kijelenti, hogy a 2. pontban leírt feladat elvégzése kapcsán a számára átadásra kerülő
anyagokkal szabadon nem rendelkezik, annak felhasználása harmadik személy számára a
Megbízó engedélye nélkül nem lehetséges.
5.) Fizetési feltételek:
5.1. Megbízó a szolgáltatás költségeinek fedezetét az adott évi költségvetése terhére biztosítja.
5.2. A Megbízott részére a kifizetés negyedéves ciklusokban történik.
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5.3. Megbízó vállalja, hogy a megbízási díjat banki átutalás formájában a Megbízott CIB Bank Zrtnél vezetett 10700086-66082637-51100005 számú számlájára a negyedévet követő hónap 5.
napjáig megfizeti.
5.4. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a 30
munkanapot a Megbízott jogosult a jelen szerződés felmondására.
6.) A Megbízott kötelezettségei:
6.1. Megbízott a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, jelen szerződés, illetve az Önkormányzat
munkaszervezetének vezetője által adott utasítások szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
6.2. Megbízott köteles az Önkormányzat munkaszervezetének vezetőjét minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős.
7.) A Megbízó jogai és kötelezettségei:
7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a megbízás megfelelő szakmai színvonalú ellátása érdekében
szükséges a Megbízó, az Önkormányzat és a Megbízott folyamatos és aktív közreműködése,
rendelkezésre állása, valamint köteles a szükséges dokumentumok és információk átadására.
7.2. Megbízó köteles a megbízási díjat a Megbízott részére határidőben megfizetni.
8.) Kapcsolattartásra jogosult személyek
8.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül
- a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. Ezen
feladatának ellátását a Jegyző, mint az Önkormányzat munkaszervezetének vezetője jelen
szerződésben meghatározottak alapján biztosítja, és egyben ellátja megbízás teljesítéséhez
szükséges kapcsolattartói feladatokat is.
8.2. Szerződő Felek a szerződés teljesítésére vonatkozóan kapcsolattartásra az alábbi személyeket
nevezik meg:
A. Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó, az Önkormányzat munkaszervezetének képviseletre
jogosult vezetője:
Név: Nagy Géza, jegyző
Telefon: +36 70/313-7996
E-mail: geza.nagy06@gmail.com
B. Megbízott részéről kijelölt kapcsolattartó:
Név: Béres Adrienn
Telefon: +36 70/639-2448

E-mail: beres.adrienn2@gmail.com
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9.) Titoktartás
9.1. Jelen szerződés teljes tartalma, valamint a szerződés teljesítése során bármely fél tudomására
jutott, a közérdekű adatok körébe nem tartozó információk üzleti, hivatali titoknak minősülnek
és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.
9.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.
9.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik,
mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az
arról készített bármilyen adathordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos
rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni.
9.4. A titoktartási kötelezettség nem szűnik meg jelen szerződés bármely okból történő
megszűnésekor sem.

10.) Szerződésszegésre, a Szerződés megszűnésére, megszűntetésére vonatkozó szabályok
10.1. Szerződő Felek bármelyike jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A
felmondási idő kezdő napja az a nap, amikor a fél írásbeli felmondása a másik félhez
megérkezik, írásbeli közlésnek minősül a telefaxon, vagy e-mail-ben megküldött felmondás
is.
10.2. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Szerződő Fél jogosult jelen szerződést írásbeli
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.
10.3. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés időpontjában kötelesek egymással
elszámolni.
10.4. A szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a
megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a
megbízása folytán jogosan felhasznált.
10.5. Ha a megbízás egyik Szerződő Félnek sem felróható okból szűnik meg, akkor a Megbízott
arányos díjazásra jogosult.
11.) Záró rendelkezések
11.1. Jelen szerződés azon a napon jön létre, amikor mindkét Fél azt cégszerűen aláírta.
11.2. Amennyiben jelen szerződés tárgyának valamelyik eleme a felek közös megegyezése folytán
nem kerül teljesítésre, és a felek másként nem állapodnak meg, a szerződés tárgyának további
elemei tekintetében jelen szerződés továbbra is érvényben marad és a felek annak
rendelkezései alapján kötelesek eljárni.
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11.3. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttműködnek,
a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul
értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülő
károkozástól egymást óvják.
11.4 Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban van lehetőség
11.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem
vezet eredményre, érdekeiket bírósági úton érvényesítik, egyben kikötik a Miskolci
Járásbíróság, illetve törvényszéki hatáskör esetén a Miskolci Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
11.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
hatályos törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, mint
arra feljogosítottak helybenhagyólag aláírják.
Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll és 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban
készült.
Miskolc, 2018. ………………

….

………………………………
Jegyző
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
Megbízó

………………………………
Béres Adrienn
Megbízott

………………………………
Polgármester

Megbízó nevében pénzügyi ellenjegyző:

………………………………
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